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Gmina Izbicko 
Kwiecień 2012r. 

 
Sprawozdanie 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2011 
 
 Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz 
Uchwałą NR VIII/37/2011 z dnia 23.05.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest 
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jest sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy za rok poprzedni. 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady 
oraz formy współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi a także 
zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania 
środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, 
a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
 
WSPÓŁPRACA 
Współpraca Gminy Izbicko z podmiotami Programu w roku 2011 
obejmowała w szczególności: 
Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 
W roku 2011 Gmina Izbicko ogłosiła jeden otwartych konkurs ofert 
obejmujących zadania w następujących zakresach: 

a)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
- organizacji sportu w zakresie piłki nożnej 
- organizacji sportu w zakresie piłki koszykowej 
- organizacji sportu w zakresie piłki siatkowej 
- organizacji sportu w zakresie judo 
- organizacji skata sportowego 

b)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: 

- wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez   
            pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone  
            z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko 
 

W 2011 organizacje pozarządowe złożyły w otwartym  konkursie ofert łącznie 
4 oferty. Wszystkie otrzymały dofinansowanie na realizację zadań  - zostały podpisane 4 
umowy.  
W otwartym konkursie ofert, organizacje złożyły zapotrzebowanie na 
kwotę:172 600,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset zł 00/100 gr. 
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Gmina Izbicko w drodze otwartego konkursu ofert, przyznała organizacjom dotację na sumę 
167 000,00 zł, słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100 gr. 
Z zakresu - Pomoc społeczna:                                                                                                                                                
Nazwa zadania - Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  
pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone  z rehabilitacją 
leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko przyznaje się Organizacji Pozarządowej – 
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, dotację w kwocie 
70 000,00 zł.                                                                 
Z zakresu- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:                                                          
Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie  piłki nożnej i skata dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych,  przyznaje się Organizacji Pozarządowej – GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 
ZESPOŁY SPORTOWE IZBICKO,  ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko                                                                                                                
dotację w kwocie 40 000,00 zł.                                                                                                                             
Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
przyznaje się Organizacji Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŹRÓDŁO",     
ul. Kani 3, 47-180 Krośnica dotację w kwocie 45 000,00 zł.                                                                                            
Nazwa zadania - Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków UKS "Orzeł"          
( prowadzenie sekcji piłki siatkowej i piłki koszykowej) oraz organizacja rodzinnej imprezy 
sportowo0rekreacyjnej, przyznaje się Organizacji Pozarządowej – UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY "ORZEŁ", ul. 15-Grudnia 32, 47-180 Izbicko dotację w kwocie 12 000,00 zł.  
Niewykorzystaną kwotę dotacji na realizację zadań w 2011 roku zwróciły dwie organizacje 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" – 3 996,11 zł 
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŹRÓDŁO" – 746,48 zł 
Łącznie do budżetu Gminy Izbicko zostało zwróconych: 4 742,59 zł 

Konsultacje społeczne w roku 2011                                                                                                
Na podstawie uchwały Nr  LXI / 298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8.11.2010 r.                     
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 
mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji                                                                                                                
W roku 2011 przeprowadzono konsultacje społeczne niniejszego projektu uchwały:                   
Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z póz. zm.) na rok 
2012.   Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego Projektu 
uchwały. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy w Izbicku i został przyjęty 
dnia 19.12.2011r. – Uchwała Nr XVI/75/2011. 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
Zgodnie z przyjętym, Programem Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2011, Wójt Gminy Izbicko- oprócz współfinansowania 
zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione - 
wspierał sektor pozarządowy także w innych formach:  
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- w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku istnieje stanowisko pełnomocnika ds. 
organizacji pozarządowych;  
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbicko (BIP) pod adresem 
www.bip.izbicko.pl 
prowadzona jest zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Na stronie 
internetowej BIP umieszczane są m.in.: bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia 
o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje o 
prowadzonych konsultacjach społecznych, a także terminy składania wniosków i 
obowiązujące formularze.  

 

Wójt Gminy Izbicko 

Brygida Pytel 

 

 

 

 
Opracowała: 
 Aneta Adamiec 
pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych 
 


